Vedtægter for
Tønder Seminariums Volleyballklub af
1975
TSV-75
§1

NAVN OG FORMÅL
Klubbens navn er Tønder Seminariums Volleyballklub af 1975 (TSV75). Den er
hjemmehørende i Tønder Kommune og har til formål at fremme interessen for idrætsgrenen
volleyball/beachvolleyball.

§2

MEDLEMSKAB
Som medlem kan enhver optages. Udmeldelsen kan kun ske til kassereren. Medlemmer er
pligtige til at underkaste sig klubbens love og reglementer, og alle i henhold hertil trufne
bestemmelser, samt yde bistand til varetagelse af klubbens opgaver.

§3

KONTINGENT
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Er kontingentet ikke betalt til
forfaldstid, tilsendes medlemmet en ny opkrævning pålagt 10 % i rente. Hvis denne
opkrævning så ikke er betalt til den påførte dato, slettes medlemmet, der kun kan optages på
ny mod betaling af restancen.

§4

HÆFTELSE
Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben
indgåede forpligtelser, for hvilke klubben alene hæfter med dens respektive formue. Klubbens
medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over
kontingentforpligtelsen. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue
eller udbytte af nogen art.

§5

TEGNINGSRET
Foreningen tegnes af formand og kasserer. Formuen skal opbevares i et pengeinstitut.

§6

ORGANISATIONEN
A Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar/marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4.Udvalgsformændene aflægger beretning.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af:
A.1) 2-4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant lige år.
A.2) 2-3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant ulige år.
2 revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
7.Fastsættelse af kontingent.
8.Tønder Cup.
9.Eventuelt.
Indkaldelse til generalforsamling fremsendes til den af medlemmerne oplyste e-mailadresse
samt via klubbens hjemmeside med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig, uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer. Simpelt flertal er
afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer til fordel for en
vedtægtsændring. Forslag, der ikke er bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen, kan ikke behandles. Dette gælder dog ikke forslagene til valgene eller
ændringsforslag til rettidigt indkomne forslag. Vedtægtsændring kan kun ske på
generalforsamlingen/ ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og afgør alle spørgsmål, som ikke ifølge deres
ekstraordinære beskaffenhed bør forelægges generalforsamlingen. Der skal til enhver tid være
3 medlemmer til stede for at afholde et bestyrelsesmøde.
B

Udvalg:
Tønder Cup-udvalget sammensættes i perioden september-november måned, ved at
bestyrelsen kontakter medlemmerne.
Herudover nedsætter bestyrelsen udvalg efter behov.

C

Ekstraordinær generalforsamling:
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og er pligtig hertil,
når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Ekstraordinær
generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel og afholdes senest 4 uger efter
indkaldelsen.

§7

REGNSKAB
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse efter revisionen af 2 på den ordinære generalforsamling
blandt medlemmerne valgte revisorer.

§8

OPLØSNING
Klubben kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling med et flertal på
mindst 2/3 af medlemmernes stemmer. I tilfælde af opløsning tilfalder TSV75´s ejendele de
kommunale skoler i Tønder.

Nærværende vedtægter har været gældende siden generalforsamlingen
den 23.februar 2015.

